
 

 

SUNDHED, NATURVIDENSKAB OG TEKNOLOGI  
AALBORG UNIVERSITET  
 
 
 
 
 
TID OG STED: Tirsdag den 2. marts 2021 

Fredrik Bajers Vej 7H, 9220 Aalborg Øst 
 

KONTAKT:  Lars Haastrup Pedersen, lhp@bio.aau.dk  
 
TEMA:  FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, mål 3: Sundhed og trivsel 

Undertema: Corona  
 

Vores samfund har været præget af Coronavirus igennem det seneste år og 
meget er ændret væsentligt.  
På besøgsdagen sætter vi fokus på forskellige aspekter i tilknytning til Corona. 
Samtidigt giver vi jer et indblik i nogle af de mange uddannelser og 
forskningsområder på AAU. 
 

PROGRAM: 

09.00 - 09.45 Velkomst og intro til uddannelser på AAU  
v/ Lars Haastrup Pedersen, John Hansen, Pernille Bertelsen 

09.45 - 10.00 Pause 

10.00 – 10.20 Immunologi og vaccine v/ lektor Peter Kristensen, BIO 

10.20 – 10.40 Sekventering og kortlægning af smittespredning  
v/ professor Mads Albertsen, BIO 

10.40 – 10.50 Pause 

10.50 – 11.10 Respiratorer - funktion og effekt  
v/ lektor John Hansen, SUND 

11.10 – 11.30 Borgernes perspektiv: Accelereret brug af videoteknologi til konsultation hos 
egen læge og på sygehusene  
v/ Pernille Bertelsen, PLAN 

11.30 – 12.00 Frokost 

12.00 – 15.00 Break out parallel sessioner for hhv. BIO, SUND og PLAN (se side 2) 
Evaluering, afslutning og tak for i dag. 

 

 
  

OBS! Dette program er fra 2021! 
Programmet for 2022 er lige på 
trapperne og vil i høj grad ligne dette, 
men ret til ændringer forbeholdes! 
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Break out parallelsessioner for hhv. BIO, SUND og PLAN 
 
Opdeling i hold á 5-6 elever som tilknyttes 1-2 AAU-studerende 
 
• BIO v/ Lars Haastrup Pedersen m.fl. 

3 - 4 hold til walk and talk med studerende på BIO rundtur med PITstop i laboratorier,  
PhD- studerende fortæller om deres projekter. 

 
• PLAN v/ Pernille Bertelsen m.fl.  

3- 4 hold til workshop / posters / øvelser 
 
• SUND v/ John Hansen m.fl. 

3- 4 hold til rundvisning / øvelser på SUND  
 
Parallel session kan organiseres med én time til hver og swap rundt, så alle elever kommer rundt 
til hver af de tre. Alternativt kan eleverne på forhånd vælge én eller to, som så får længere tid. 

 


